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Culturele activiteiten gezocht voor EuroPride 2016! 
 
Beeldend en uitvoerend kunstenaars, locaties, culturele instellingen en ondernemers worden 
opgeroepen om (culturele) activiteiten en evenementen aan te melden voor EuroPride 2016. 
 
 
EuroPride 2016  
EuroPride 2016 is een speciale editie van de Amsterdam Gay Pride en heeft als thema ’Join our freedom, feel 
free to join us!’. Het festival in de zomer zal in totaal maar liefst 15 dagen inclusief drie weekeinden gaan 
duren. In de periode 23 juli tot en met 7 augustus vinden er ruim 200 activiteiten plaats. 
 
Arts & Culture Pride 
Onder de naam ‘Arts & Culture Pride’ worden tijdens EuroPride allerlei culturele activiteiten georganiseerd. In 
2015 resulteerde dit in meer dan vijftig activiteiten op tientallen locaties. Voor 2016 is de ambitie om het aantal 
activiteiten verder uit te breiden.  
 
Inzenden activiteiten 
Culturele activiteiten voor EuroPride kunnen worden aangemeld op www.pride.amsterdam. Initiatieven die 
voor 1 mei zijn aangemeld zullen worden opgenomen in het Engelstalige festival magazine. Kunstenaars en 
initiatiefnemers die prikkelende, uitbundige, ontroerende en stoere initiatieven hebben, maar die nog een 
locatie zoeken worden verzocht een e-mail te sturen naar lievevankessel@amsterdamgaypride.org. Dit geldt 
ook voor locaties die op zoek zijn naar een activiteit.  
 
Cultureel hart 
Tijdens EuroPride wordt op de binnenplaats van het Amsterdam Museum een ontmoetingsplek gecreëerd 
voor (roze) cultuur.  Deze plek fungeert als het culturele hart van EuroPride en wordt georganiseerd door het 
COC, dat dit jaar 70 jaar bestaat. Onder de naam ‘Shakespeare Club’ staat het COC op feestelijke wijze stil bij 
dit bijzondere jubileum en stelt de organisatie kunstenaars en culturele organisaties in staat om tijdens 
EuroPride activiteiten te ontplooien.  
 
Kunst & Cultuurcommissie 
Om de culturele programmering binnen het evenement vorm te geven is er een Kunst- & Cultuurcommissie 
met daarin vertegenwoordigers van diverse disciplines zoals theater, dans, literatuur, beeldende kunsten, 
fondsenwerving en erfgoed. De commissie is verantwoordelijk voor de culturele programmering en heeft als 
doel een zo breed mogelijk aanbod te bieden van kunst en cultuur gelinkt met LHBTI-onderwerpen. 
 
De Kunst & Cultuurcommissie bestaat uit de volgende leden: Irene Hemelaar (AGP), Gijs Schunselaar 
(CPNB), Björn Stenvers (Amsterdam Museums, SAM), Marijke Troelstra (OBA), Sebas van der Sangen 
(Amsterdam Marketing), Nico Voskamp (crowdfunding adviseur), Marc Pil (o.a. Over ’t IJ Festival), Annemarie 
den Dekker (Amsterdam Museum), Siep de Haan (Andreas Cultuur Fonds) en Lieve van Kessel (AGP, 
secretaris Kunst- & Cultuurcommissie).  
	


